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Minnesanteckningar

1. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.

2. Summering av diskussion i kommunfullmäktige
De flesta partierna var överens om hur de vill ha strategin uppbyggd,
med en nulägesanalys i början. Beredningen funderar kring att ett alternativ till att ändra om strukturen i dokumentet skulle kunna vara en
läsanvisning i början. Konkretisering efterfrågades av flera partier
under diskussionen i kommunfullmäktige, tex gällande hur ägarskapet
för kompetensråd ska se ut.
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I diskussionen efterfrågas lärdomar av tidigare arbete. Någon utvärdering av tidigare strategi är inte gjord. Det efterfrågas även vad man
ska göra specifikt för Finspångs kommun. Beredningen anser att det
är viktigt att tänka bredare än kommunen.
Det finns efterfrågan på mer detaljerat och specificerat innehåll i strategin och beredningen diskuterar vilken detaljeringsgrad en strategi
på fullmäktigenivå ska innehålla. Ett förslag framkommer om att i
strategin återge de områden där synpunktsinlämnarna önskat mer detaljinformation, utan att öka detaljeringsgraden. Förslag finns även
inom beredningen att lägga till ett genomförandestycke.
Beredningen överenskommer att införliva nuläge och analys i strategin, inklusive relevant statistik. Koordinatorerna uppdaterar och tar
med relevant statistik till nästa möte. Diskussion förs huruvida mål
och förväntat resultat av strategin behöver förtydligas.
Giltighetstiden för strategin diskuteras. Ska giltighetstiden indikera
uppföljningsintervall? Kan giltighetstid uteslutas helt i dokumentet
och strategins aktualitet följas upp regelbundet istället? Frågan parkeras och tas tillbaka till respektive partigrupp för diskussion. Koordinatorerna ställer även frågan till kansliavdelningen.

3. Hantering av inkomna synpunkter på framtaget strategiförslag
Anteckningar gällande hanteringen av inkomna synpunkter finns i separat dokument.

4. Övriga frågor
Nytt möte bokas måndagen den 16:e mars kl 15-17. Då färdigställs
genomgången av alla inkomna synpunkter.
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